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6) да обезбиједе лијекове и медицинска средства неоп-

ходна за спровођење њиховог плана рада;
7) да имају тимове који су задужени за руковођење и 

рад у јединицама за механичку подршку респирације;
8) да обезбиједи одржавање редовне комуникације 

између надлежних доктора медицине, специјалиста епиде-
миологије, Института, доктора медицине надлежне болни-
це, односно Клиничког центра и Фонда здравственог оси-
гурања Републике Српске;

9) да у случају појаве инфекције изазване SARS-CoV-2 
код запослених хитно обаве епидемиолошко истраживање 
и предузму све потребне мјере у складу са тим;

10) да континуирано одржавају сарадњу са другим 
здравственим установама у Републици Српској које се баве 
стационарним лијечењем обољелих од ковида 19 кроз фор-
мализован систем, који укључује директну комуникацију, 
посјете здравствених радника између установа, успоста-
вљање видео-линкова или телефонских контаката, размје-
ну стручних знања и информација, међусобне консултације 
око организације лијечења и рада, као и о лијечењу у кон-
кретним случајевима, привремену размјену здравствених 
радника, са циљем постизања истих стандарда и квалитета 
у пружању здравствених услуга у лијечењу обољелих од 
ковида 19;

11) да Клинички центар, као водећа установа са 
највећим искуством у лијечењу и збрињавању обољелих од 
ковида 19, и даље преноси знања свим болницама у Репу-
блици Српској;

12) да Клинички центар и болнице достављају Ми-
нистарству податке на мјесечном нивоу, односно када на-
стане промјена, а то подразумијева:

1. број расположивих кревета на ковид одјељењима, 
сходно новој организацији рада,

2. укупан број респиратора у функцији на ковид 
одјељењима (са пацијентима и без пацијената), сходно но-
вој организацији рада,

3. број респиратора који се могу инсталирати у уста-
нови (установа располаже респираторима, али они нису 
инсталирани),

4. број потребних додатних респиратора који се могу 
инсталирати (установа не располаже респираторима, али 
има могућност инсталације).

Члан 12.
(1) Вакцинација против ковида 19 у Републици Српској 

је добровољна и бесплатна за све грађане Републике Српске.
(2) Све јавне здравствене установе у Републици Српској 

обавезне су да спроводе вакцинацију против ковида 19 у 
складу са планом вакцинације против ковида 19 у Републици 

Српској који је усвојила Влада Републике Српске и Стручно-
методолошким упутством за спровођење вакцинације про-
тив ковида 19 у Републици Српској које је донио Институт.

Члан 13.
Обавезно је ношење заштитне маске, на начин да по-

крива нос и уста, за запослене у здравственим установама у 
непосредном раду са пацијентима, те за запослене и посје-
тиоце у домовима за старија лица и другим установама со-
цијалне заштите за смјештај корисника у току непосредног 
контакта са корисницима услуга односне установе.

Члан 14.
Васпитно-образовне и високошколске установе дужне 

су да прате епидемиолошку ситуацију у оквиру своје уста-
нове, у сарадњи са надлежним домом здравља предузимају 
потребне мјере и правовремено обавјештавају надлежно 
министарство, те да буду припремљене за прилагођавање 
рада у случају погоршања епидемиолошке ситуације.

Члан 15.
Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба ове 

уредбе врше Републичка управа за инспекцијске послове 
и посебне организационе јединице за обављање инспек-
цијских послова у градској, односно општинској управи 
јединица локалне самоуправе посредством надлежних ин-
спектора у складу са овом уредбом, као и други законом 
овлашћени републички органи.

Члан 16.
Новчаном казном од 100 КМ до 300 КМ казниће се за 

прекршај лице које је запослено у здравственој установи у 
непосредном раду са пацијентима, те запослени и посјетио-
ци у домовима за старија лица и другим установама социјал-
не заштите за смјештај корисника ако у току непосредног 
контакта са корисницима услуга односне установе не носе 
заштитну маску на начин да покрива нос и уста (члан 13).

Члан 17.
Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба 

о начину извршавања мjера за спречавање и сузбијање за-
разног обољења ковид 19 (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 96/22).

Члан 18.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”, а 
престаје да важи 31. марта 2023. године.

Број: 04/1-012-2-5217/22 Предсједник
28. децембра 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

ПРИЛОГ 1
Образац Захтјева

ЗАХТЈЕВ ЗА ПРИЈАВУ
ОБАВЉАЊА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ТЕСТИРАЊА НА ПРИСУСТВО SARS-CоV-2 УПОТРЕБОМ БРЗИХ 

АНТИГЕНСКИХ ТЕСТОВА
1. Основни подаци о подносиоцу Захтјева

Име и презиме / пословно име / назив
Адреса/сједиште
 Контакт телефон
Адреса електронске поште

2. Основни подаци о здравственој установи
Назив здравствене установе
Адреса/сједиште
Контакт телефон
Контакт адреса електронске поште
Контакт особа
Матични број правног лица ЈИБ
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3. Основни подаци о брзим антигенским тестовима који се користе за тестирање
Редни 
бр. Заштићени назив Генерички назив Произвођач Носилац потврде Број рјешења/потврде

1.
2.
3.

Број Захтјева: 
Датум подношења Захтјева: Потпис подносиоца Захтјева

3368
На основу члана 43. ст. 1. и 3. Закона о Влади Репу-

блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на Другој сједници, одр-
жаној 28.12.2022. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ОДОБРЕЊУ ИСПЛАТЕ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ 

ПОМОЋИ

I
Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи из буџе-

та Републике Српске у појединачном износу од 100,00 КМ 
борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, 
и то:

- борцима од прве до пете категорије, млађим од 60 
година, којима је на основу Одлуке о исплати мјесечног 
новчаног примања социјално угроженим незапосленим 
борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске 
од прве до пете категорије (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 86/21 и 105/12) успостављена исплата мјесеч-
ног новчаног примања,

- борцима од прве до пете категорије, старијим од 60 
година, за које је ажурирана социјална карта, а према којој 
се налазе у стању социјалне потребе.

II
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

рада и борачко-инвалидске заштитe и Министарство фи-
нансија.

III
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-5236/22 Предсједник
28. децембра 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

3369
На основу члана 43. ст. 1. и 3. Закона о Влади Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) 
и члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета Републике Срп-
ске за 2022. годину (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 121/21, 53/22 и 106/22), Влада Републике Српске, на Дру-
гој сједници, одржаној 28.12.2022. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА
I

Даје се сагласност на План утрошка средстава за шуме 
за 2022. годину у оквиру Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде (организациони код 1546) са 
позиције 414100 - субвенције нефинансијским субјектима 
у области шумарства за период 1.1 - 31.12.2022. године у 
укупном износу од 688.700,00 КМ.

II
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарство 
финансија.

III
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-5210/22 Предсједник
28. децембра 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

3370
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета Репу-
блике Српске за 2022. годину (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 121/21, 53/22 и 106/22), Влада Републике 
Српске, на Другој сједници, одржаној 28.12.2022. године,  
д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Министарству трговине и туризма 

(организациони код 1855) на План утрошка средстава са 
позиције 414100 - субвенције нефинансијским субјек-
тима у периоду од 1.1. до 31.12.2022. године у износу од 
2.000.000,00 КМ.

II
Средства из тачке I oве одлуке додјељују се за финанси-

рање текућег пословања АД ОЦ “Јахорина” Пале.

III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

трговине и туризма и Министарство финансија.

IV
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске” .
Број: 04/1-012-2-5243/22 Предсједник
28. децембра 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

3371
На основу члана 43. ст. 1. и 3. Закона о Влади Репу-

блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 19. став 1. тачка 1) Закона о систему јавних 
служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 
109/12  и 44/16), Влада Републике Српске, на Другој сједни-
ци, одржаној 28.12.2022. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМИЈЕЊЕНИ ПРОГРАМ 

РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
“ВОДЕ СРПСКЕ” ЗА 2022. ГОДИНУ

I
Даје се сагласност на измијењени Програм рада и фи-

нансијски план Јавне установе “Воде Српске” за 2022. го-
дину, број: 01/4-2-2/22.


